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 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA  CZYNNOŚCI BANKOWE  
W NADSAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM DLA KLIENTÓW 

INSTYTUCJONALNYCH 
 
 
    
 Stalowa Wola, czerwiec 2021r.     
 Taryfa dla umów zawartych od dnia 01.06.2011r. 

 

  

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  
1. Otwarcie rachunku :  

  - bieżącego w PLN 0 zł 

  - pomocniczego w PLN 0 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  30 zł 

2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):  
  - bieżącego w PLN 40 zł 

  - pomocniczego w PLN 20 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  20 zł 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek:  

  - bieżący w PLN 0,3% min. 4 zł 

  - pomocniczy w PLN 0,3% min. 4 zł 

  - pomocniczy w walucie wymienialnej  0,2% min. 7 zł 

3a. Wpłata zamknięta na rachunek w Pln:  

 - bieżący 0,2% min. 4 zł. 
 - pomocniczy  0,2% min. 4 zł 
4. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty 

niewymagającej awizowania:  
 

  - bieżącego w PLN 0,4% min. 5 zł 

  - pomocniczego w PLN 0,4% min. 5 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  0,2 % min. 7 zł 

5. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek 
bankowy: 

 
  - prowadzony przez Bank  i jego placówki 2 zł 

   - prowadzony przez inne banki, w tym przelewy do US 5 zł 

6. Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 
banku krajowym w systemie Express ELIXIR1, 2 

 

 - złożony w formie papierowej 20 zł 

 - złożony w systemie bankowości internetowej 10 zł 

7. Polecenie przelewu SEPA3  

 a) Złożony w formie papierowej  

 - do banków krajowych 20 zł  

 - do banków zagranicznych 5 zł  

 b) Złożony w systemie bankowości elektronicznej  

 - do banków krajowych 20 zł  

 - do banków zagranicznych 1,49 zł  

8. Polecenie wypłaty (Target 4/SWIFT5) do krajów EOG6 (z wyłączeniem 
Polski) w walucie EUR 

30 zł  

1   Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
2 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym 

oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być 
realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.  

3 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały 
umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

 1) waluta transakcji w EUR 
 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC 
 3) koszty „SHA” 
 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących 
 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer) 
4    Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek 

płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w 
czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

5 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W   Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków 
korespondentów Banku 

6  EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
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ROZDZIAŁ II. RACHUNKI ROZLICZENIOWE – PAKIETY  
Lp. Rodzaj czynności/ usługi Pakiet 

Startbiznes 
Pakiet Biznes 

Komfort 
Pakiet Biznes 

Premium 
Pakiet Agro 

Biznes 
Pakiet MEDYK 

1. Otwarcie rachunku :      

  - bieżącego w PLN 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  - pomocniczego w PLN 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):      
  - bieżącego w PLN 0 zł 29 zł 79 zł 5 zł 0 zł 

  - pomocniczego w PLN 0 zł 25 zł 25 zł 5 zł nie dotyczy 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  10 zł 20 zł 25 zł  5 zł nie dotyczy 

3.  Opłata za Pakiet (miesięczna) bez opłat 0zł/30zł1 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek:      

  - bieżący w PLN 0 zł 0,2% min. 4 zł 0,3% min. 5 zł 0 zł 0,1% min. 5zł 

  - pomocniczy w PLN 0 zł 0,2% min. 4 zł 0,3% min. 5 zł 0 zł nie dotyczy 

  - pomocniczy  w walucie wymienialnej  0,2% min. 4 zł 0,2% min. 7 zł 0,4% min. 7 zł 0 zł nie dotyczy 

5. Wpłata zamknięta na rachunek w PLN: 
 

     

 - bieżący 0 zł 0,2% min. 4 zł 0,1% min. 5 zł 0 zł       0,1% min 5zł 

 - pomocniczy  0 zł 0,2% min. 4 zł 0,1% min. 5 zł 0 zł    nie dotyczy 

6. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do 
kwoty niewymagającej awizowania:  

     

  - bieżącego w PLN 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min 5zł 

  - pomocniczego w PLN 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,2 % min. 5 zł       nie dotyczy 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  0,2% min. 7 zł 0,2% min. 7 zł 0,3% min. 7 zł 0,2 % min. 7 zł       nie dotyczy 

7. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej 
na rachunek bankowy: 

     
  - prowadzony przez Bank  i jego placówki 2 zł 2,5 zł 5 zł 2 zł 3 zł 

   - prowadzony przez inne banki, w tym przelewy do US 5 zł 5 zł 7 zł 5 zł 4 zł 

8. Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na 
rachunek w innym banku krajowym w systemie 
Express ELIXIR 6 

     

 - złożony w formie papierowej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 - złożony w systemie bankowości internetowej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9. Realizacja polecenia przelewu, w tym stałe zlecenie 
 w formie elektronicznej na rachunek bankowy:  

        

  - prowadzony w Banku i jego placówkach 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  - prowadzony przez inne banki, w tym przelewy do US 0,49 zł 1,49 zł 0,90 zł 0,49 zł 0zł/0,49zł2 

10.  Polecenie przelewu SEPA7      

 a) Złożony w formie papierowej:      

 - do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 - do banków zagranicznych 5 zł  5 zł  7 zł  5 zł  4 zł  

 b) Złożony w systemie bankowości internetowej:      

 - do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 - do banków zagranicznych 0,49 zł 1,49 zł 0,90 zł 0,49 zł 0zł/0,49zł3 

11. Polecenie wypłaty (Target8/SWIFT9) do krajów 
EOG10(z wyłączeniem Polski) w walucie EUR 

30 zł  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

12. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 
bankowości internetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Wydanie karty4 0 zł/10 zł 0 zł/10 zł 0 zł/10 zł 0 zł/10 zł 0 zł/10 zł 

14. Opłata miesięczna za obsługę karty 3,5 zł 3,5 zł 4,5 zł 3,5 zł 0zł/3,5zł5 
15. Opłata miesięczna za pakiet bezpieczeństwa karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16. Opłata za prowadzenie automatycznej lokaty O/N 10 zł 10 zł 20 zł 5 zł 20 zł 
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1 Opłata za pakiet wynosi 0zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty na rachunku bieżącym prowadzonym w ramach Pakietu, wynosi odpowiednio: 

a) Pakiet MEDYK – 10 000zł. 
2 Opłata za przelew wynosi: 

a) 0 zł -  dla 5 pierwszych przelewów w miesiącu, 
b) 0,49 zł – za każdy następny przelew w miesiącu( powyżej 5) 

3 Opłata za przelew wynosi: 
c) 0 zł -  dla 5 pierwszych przelewów w miesiącu, 
d) 0,49 zł – za każdy następny przelew w miesiącu( powyżej 5) 

4 Opłata za wydanie karty wynosi 0zł dla pierwszej karty i 10 zł dla każdej kolejnej karty 
5   Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł dla pierwszej karty i 3,50 zł dla każdej kolejnej karty   
6  • Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym 

oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być 
realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.  

    • Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
7 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o 

przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
 1) waluta transakcji w EUR 
 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC 
 3) koszty „SHA” 
 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących 
 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer) 
8 Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy 

odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie 
rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

9 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W   Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków 
korespondentów Banku 

10 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 

 
ROZDZIAŁ III. RACHUNKI ROZLICZENIOWE  – PAKIETY - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, INNE 
PODMIOTY NIEKOMERCYJNE 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi Pakiet Wspólny 

Dom 
Pakiet Wspólny 

Dom Plus 
Pakiet Partner 

1. Otwarcie rachunku :        

  - bieżącego w PLN 0 zł 0 zł 0 zł 

  - pomocniczego w PLN 0 zł 0 zł 0 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):     

  - bieżącego w PLN 19 zł 49 zł 10 zł 

  - pomocniczego w PLN           15 zł 15 zł 10 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  10 zł 10 zł 10 zł 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek:     

  - bieżący w PLN      3 zł 0 zł 0 zł 

  - pomocniczy w PLN      3 zł 0 zł 0 zł 

  - pomocniczy w walucie wymienialnej  0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 

3a. Wpłata zamknięta na rachunek w PLN    

 - bieżący  0,2% min. 4 zł  0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 

 - pomocniczy  0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej 
awizowania:  

    

  - bieżącego w PLN 0,2% min. 5 zł 0 zł 0,2% min. 5 zł 

  - pomocniczego w PLN 0,2% min. 5 zł 0 zł 0,2% min. 5 zł 

  - pomocniczego w walucie wymienialnej  0,2% min. 5 zł 0 zł 0,2% min. 5 zł 

5. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy:     
  - prowadzony przez Bank i jego placówki 2 zł 2 zł 2 zł 

   - prowadzony przez inne banki w tym US 5 zł 5 zł 5 zł 

6. Realizacja polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek 
bankowy:  

    

  - prowadzony w Banku i jego placówkach 0 zł 0 zł 0 zł 

  - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia    1,49 zł 0,90 zł 1,49zł 

  - prowadzony przez inne banki  w tym do US    1,49 zł 0,90 zł  1,49 zł 

7. Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 
banku krajowym w systemie Express ELIXIR1, 2 

   

 - złożony w formie papierowej 20 zł 20 zł 20 zł 

 - złożony w systemie bankowości internetowej 10 zł 10 zł 10 zł 

8. Polecenie przelewu SEPA3    

 a) Złożony w formie papierowej:    

 - do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

 - do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł 

 b) Złożony w systemie bankowości internetowej:    

 - do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 
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 - do banków zagranicznych    1,49 zł 0,90 zł  1,49 zł 

9. Polecenie wypłaty (Target4/SWIFT5) do krajów EOG6(z wyłączeniem Polski) w 
walucie EUR 

30 zł 30 zł 30 zł 

10. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Wydanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Opłata miesięczna za obsługę karty 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

13. Opłata miesięczna za pakiet bezpieczeństwa karty 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Opłata za prowadzenie automatycznej lokaty O/N 10 zł 10 zł 10 zł 

1  Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
2  Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie 

natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-
dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki  bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.  

3 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które 
podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

 1) waluta transakcji w EUR 
 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC 
 3) koszty „SHA” 
 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących 
 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer) 
4    Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku 

na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny 
system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

5 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W   Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem 
sieci banków korespondentów Banku 

6  EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
 

ROZDZIAŁ III A. RACHUNEK POWIERNICZY 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Otwarcie rachunku 
Uwaga: opłata pobierana również w przypadku rezygnacji Klienta z podpisania umowy,  
ale po dokonanej przez Bank weryfikacji przedsięwzięcia deweloperskiego 

wg. umowy 

2. Prowadzenie rachunku wg. umowy 

3. Wpłata gotówkowa bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa  bez opłat 

5. Przelew na rachunek:   

  - w Banku lub jego placówkach bez opłat 

  - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR bez opłat 

  - w innym banku krajowym w systemie SORBNET bez opłat 

6. Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
krajowym w systemie Express ELIXIR1, 2 

 

 - złożony w formie papierowej bez opłat 

1  Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
2  Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie 
natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-
dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. 

 
 

ROZDZIAŁ III B. RACHUNEK ROZLICZEŃ WARUNKOWYCH ESCROW 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Otwarcie rachunku 
Uwaga: opłata pobierana również w przypadku rezygnacji Klienta z podpisania umowy, 
ale po dokonanej przez Bank weryfikacji dokumentów  

wg. umowy z klientem  

2. Prowadzenie rachunku ESCROW (opłata miesięczna)  40 zł  

3. Realizacja  przelewu złożonego w formie papierowej  na rachunek:   

 - w Banku lub jego placówkach 2 zł   

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 7 zł 

  - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 
Uwaga: dotyczy również zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 

30 zł 
 

4. Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku  
krajowym w systemie Express ELIXIR1, 2 

 

 - złożony w formie papierowej 20 zł 
1  Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
2  Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie 
natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-
dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki  bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. 
 

ROZDZIAŁ IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Przelew na rachunek:  

  - w Banku 0 zł 

  - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5 zł 

  - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 15 zł 

2. Wypłata gotówki 0 zł 
       

http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
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ROZDZIAŁ V. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Przelew na rachunek:   
  - walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 0 zł 
  - złotowy prowadzony w innym banku krajowym 5 zł 
  - walutowy prowadzony w innym banku 15 zł 
2. Wypłata gotówki 0 zł 
        
ROZDZIAŁ VI. RACHUNEK LOKACYJNY W ZŁOTYCH 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Otwarcie rachunku 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku 0 zł 
3. Wpłata gotówkowa 0,2% min. 5 zł 
4. Wypłata gotówkowa 0,2% min. 5 zł 
5. Przelew na rachunek w Banku oraz w innym banku krajowym w trakcie 

jednego miesiąca kalendarzowego 
 

  - pierwszy przelew 0 zł 
  - kolejne przelewy 10 zł 

 
ROZDZIAŁ VIa. RACHUNEK VAT  
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  

1. Otwarcie rachunku 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku 0 zł 
3. Likwidacja rachunku  0 zł 

 
ROZDZIAŁ VII. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  
1.  Likwidacja rachunku bankowego:   
  - w złotych 20 zł 
  - w walucie wymienialnej 20 zł 
2.  Dodatkowa opłata za likwidację rachunku bankowego przed upływem 30 dni od 

daty jego otwarcia                                                                                                       
Uwaga: opłata pobierana jest jednorazowo, niezależnie od i/ości likwidowanych rachunków 
dodatkowych 

30 zł 

3. Pisemne potwierdzenie wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) 10 zł* 
4.  Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy  

 1) w systemie SORBNET 
Uwaga: dotyczy również zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 

30 zł 

 1) przelewu pilnego –w dniu jego złożenia – z żądaniem natychmiastowego wydania 
potwierdzenia 

Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za realizację przelewu 
 

5 zł 

 2) przelewu/wpłaty gotówkowej na druku niestandardowym 
Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu/wpłaty 
gotówkowej 

5 zł 

5. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem w ramach awizowania 
wypłaty: 

 
   - w złotych  0,20% 
  - w walucie wymienialnej 0,4% min. 40 zł 
6. Opłata w przypadku dokonywania wpłaty w bilonie powyżej 50 sztuk bilonu, 

naliczana od wartości wpłat w bilonie 
0,5% min. 5 zł 

7.  Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty 
gotówkowej zamkniętej 

10 zł 

8.  Wyplata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta 
wymaganego awizowania wypłaty 
Uwaga: Prowizje pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad 
kwotę niewymagającą awizowania 

0,15% min. 10 zł 

9. Zmiana karty wzorów podpisów 20 zł 
10. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 20 zł 
11. Zmiana Pakietu na wniosek Klienta 50 zł 

12. Stałe zlecenia płatnicze z rachunku bankowego  
   1) Zdefiniowanie stałego zlecenia 2 zł 
   2) Realizacja stałych zleceń na rachunek:   
   - prowadzony w Banku i jego placówkach 0 zł 
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   - prowadzony w innym banku 3 zł 
   - realizacja  zleceń  stałych  z  tytułu  rozliczeń  składek grupowego ubezpieczenia na życie bez opłat 
   3) Modyfikacja /anulowanie zlecenia stałego  

Uwaga: opłaty dotyczą pojedynczego zlecenia 
1 zł 

  Uwaga: opłaty dotyczą 6pojedynczego przelewu    
13. Polecenie zapłaty    
13.1 Opłaty pobrane z rachunku odbiorcy prowadzonego w Banku   
 1)wdrożenie usługi polecenia zapłaty (opłata jednorazowa)            500 zł   
 2)miesięczny abonament za korzystanie z usługi:  

           - realizacja do 1000 poleceń zapłaty                                                200 zł 
            - realizacja powyżej 1000 poleceń zapłaty                               400 zł 
  3)Dystrybucja jednego formularza „Zgody na obciążenie rachunku/cofnięcia zgody na 

obciążenie rachunku” 
5 zł 

 4) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 
13.2 Opłaty pobierane z rachunku płatnika prowadzonego w Banku  
 1) Realizacja polecenia zapłaty  
 a) na rachunek prowadzony w Banku 1 zł 
 b) na rachunek prowadzony w innym banku 1 zł 
 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 
 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty do innego banku z powodu braku środków na 

rachunku płatnika 
3 zł 

    
14. 

Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego                            10 zł 

    
15. 

Wydanie:    
      
1) 

książeczki czekowej   wg ceny zakupu min. 4 zł 

      
2) 

blankietu czekowego  wg ceny zakupu min. 1 zł 

      
3) 

zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego                        20 zł* 

      
4) 

 opinii o rachunku bankowym                        100 zł* 

     
 5) 

 zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę  30 zł 

     
16. 

Przyjęcie czeku do inkasa  25 zł 

     
17. 

Uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku  100 zł 

     
18. 

Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie/odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków, 
pieczątki 

 30 zł 

19. Za sporządzenie:    
      
 1) 

odpisu wyciągu bankowego  5 zł* 
       
2) 

odpisu załącznika do wyciągu  5 zł* 
      
 3) 

odpisu obrotów na rachunku - rok bieżący  50 zł* 
       
4) 

odpisu obrotów na rachunku - za każdy rok ubiegły  60 zł* 
       
5) 

odpisu umowy rachunku  10 zł* 

     
20. 

Udzielanie informacji telefonicznie „na hasło"/miesięcznie/  20 zł 

     
21. 

Udzielanie informacji o rachunku bankowym przekazywane w formie komunikatu SMS:   

   -  SMS przesyłany raz dziennie w dni robocze - miesięcznie  5 zł 

   -  SMS przesyłany po każdej zmianie salda w dni robocze – za każdy SMS  0,20zł 

   -  SMS przesyłany na żądanie Klienta – za każdy SMS  0,20zł 

     
22. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 
Uwaga: za każde przekazanie środków 

 30 zł 

     
23. 

Przekroczenie salda wolnych środków na rachunku / niedozwolony debet Uwaga: 
opłaty nie stosuje się jeżeli niedozwolony debet jest mniejszy niż 100PLN 

 50 zł 

24. Pierwsze upomnienie - wezwanie do spłaty zaległości w rachunku  20 zł 
     
25. 
  
  
  

 Sporządzenie i wysłanie do klienta informacji o zaległości w spłacie z tytułu 
należnych kwot tj.: 
-  kapitału i odsetek - z wyłączeniem kredytu 
-  prowizji i opłat oraz innych kosztów, z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 
Uwaga: Opłatę pobiera się od klienta, od każdego wysłanego wezwania 

 50 zł 
  
  
  

     
26. 

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie 
pełnomocnictwa do rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z 
innych tytułów na rzecz innych banków i osób trzecich w tym egzekucyjne 

 40 zł 

     
27. 

Wypłata z konta „Uznania do wyjaśnienia"  
 - w kwocie równej lub niższej niż 50 zł  bez opłat 
 - w kwocie powyżej 50 zł  20 zł 
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28. 

Inne czynności wykonane na życzenie klienta  20 zł* 

     
29. 

Wydanie portfela lub wymiana zużytego na nowy cena zakupu 

     
30. 

Opłata miesięczna za korzystanie z usługi „rachunki wirtualne" 350 zł 

     
31. 

Opłata za prowadzenie automatycznej lokaty O/N 20 zł 

     
32.  

Opłata za zmianę trybu i częstotliwości sporządzania wyciągów                                             20 zł 

33. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową organom i instytucjom 
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe 

                                           40 zł* 

*w tym podatek VAT 
 

 

ROZDZIAŁ VIII. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

Lp. Rodzaj usług (czynności) stawka 
1 Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym w placówce / w systemie bankowości 

internetowej: 
 

1.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20,00 zł 
1.2 Polecenie wypłaty2,3,5 0,25% min. 40,00 zł max. 300,00 zł 

2 Realizacja polecenia przelewów w trybie niestandardowym w placówce / w systemie bankowości 
internetowej w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”5 

120,00 zł 

3 Skup poleceń przelewów otrzymanych:  
3.1 z banków krajowych (SEPA, polecenie wypłaty) 14,00 zł  
3.2 z banków zagranicznych w ramach EOG8 w walucie EUR (SEPA, polecenie wypłaty) 0,00 zł 
3.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR (polecenie wypłaty) 18,00 zł 
3.4 z banków zagranicznych spoza EOG (polecenie wypłaty) 18,00 zł 

4 Zlecenie poszukania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta4 120,00 zł + koszty banków trzecich 
5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (koszty) 

„OUR” 
100,00 zł 

6 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu w walucie obcej 120,00 zł + koszty banków trzecich 
7 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia przelewu w walucie 

obcej 
30,00 zł* 

8 Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia wykonania polecenia przelewu (SWIFT, TARGET, SEPA)1,6,7 5,00 zł* 
9 Reklamacja polecenia przelewu w walucie obcej 120,00 zł + koszty banków trzecich 

10 Opłata za przewalutowanie (pobierana  od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 
rachunku) 

0 zł 

1) Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i  
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
a) waluta transakcji EUR; 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
c) koszty „SHA”; 
d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT ( SEPA Credit Transfer). 

2) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji 
płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowany koszty banków pośredniczących  określone w pkt. 5 ,w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
4) Opłaty nie pobiera się , jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

  5)       z wyłączeniem poleceń wypłaty do krajów EOG (z wyłączeniem Polski) w walucie EUR 
  6)       Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego Posiadacza   rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

  7) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W   Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku 

  8)         EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
*         w tym podatek VAT 

 
 

   

  
ROZDZIAŁ IX.  

     
 

 1.  KARTY PŁATNICZE 2     

       

Lp. Rodzaj czynności/ usługi Visa Business 
Debetowa 

MasterCard 
Business PayPass 

MasterCard 
Business PayPass 

VIP3 

Visa Business 
EURO 

1. Wznowienie karty 20 zł 20 zł 20 zł 0 EUR 

2. Wydanie duplikatu 15 zł 15zł 15 zł 5 EUR 

3. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 

1 zł 1 zł 1 zł 0 EUR 

4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Krajowe i zagraniczne w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (Wypłata gotówki) 
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  - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami  

    Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej 
Banku 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  -  w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 0 zł 3% min. 1,5 EUR 

 - w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach 
EOG w walucie EUR 

4 zł 4 zł 0 zł 3% min. 1,5 EUR 

 - w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EORO oraz poza EOG 

2% min. 4 zł 2% min. 4 zł 2% min. 4 zł 3% min. 2,5 EUR 

  -  poprzez usługę cash back w Polsce 1 zł 1 zł 1 zł - 

  -  w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 3% min. 2,5 EUR 

 - w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO 

5 zł 5 zł 5 zł 3% min. 2,5 EUR 

 - w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO 

2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 3% min. 2,5 EUR 

  -  w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 3% min. 2,5 EUR 

6 Wpłata gotówkowa     

6a na rachunek w Banku za pośrednictwem (własnego) 
wpłatomatu Banku 
Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty wynosi 
10 000 PLN 

0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł  
nie dotyczy  

 

6b na rachunek w Banku za pośrednictwem wpłatomatów 
(obcych)   Grupy BPS i Planet Cash  

0,4% min. 10 zł 0,4% min. 10 zł 0,4% min. 10 zł nie dotyczy 

6. Sprawdzenie salda w bankomacie  
Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Zestawienia transakcji w cyklu  rozliczeniowym   
(miesięcznie)                         

 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Posiadacza rachunku na okres przez niego wskazany 

10 zł* 10 zł* 10 zł* nie dotyczy 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika 

8 zł 8 zł 8 zł 2,5 EUR 

10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

11. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 0 EUR 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł nie dotyczy 

13. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł nie dotyczy 

14. Zmiana limitów transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 0 EUR 

15. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty  15 zł 15 zł 15 zł 0 EUR 

20.  Wydanie karty 1   0 zł/10 zł 0zł/10 zł 0 zł/10 zł 0 EUR 

16.  Oplata miesięczna  za obsługę karty  3,5  zł 3,5 zł 5 zł/0 zł4 1,5 EUR 

17. Opłata miesięczna za Pakiet Bezpieczna Karta  
 

0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 

  

1 Opłata za wydanie karty wynosi 0zł dla pierwszej karty i 10zł dla każdej kolejnej karty 
2  dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku   – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta 

3 Karta MasterCard Business PayPass VIP wydawana jest do rachunku bieżącego po spełnieniu następujących warunków: 
- rachunek prowadzony jest minimum 12 miesięcy, 
- saldo średniomiesięczne na rachunku bieżącym wynosi powyżej 50 000 zł za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kartę. 
4 opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy transakcje bezgotówkowe wykonywane karta w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 2 500 zł. Opłaty za 
obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty. 

*w tym podatek VAT 
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2. KARTY KREDYTOWE 
 

Lp. Rodzaj czynności/ usługi  
Visa Business 

Credit 
Visa Business 
Credit Gold 

MasterCard 
Business Credit 

World 
MasterCard 

Business 
1. Wydanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Obsługa karty kredytowej:     

 1/ Opłata roczna pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 
zednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
ążających rachunek karty wynosi: 

   
 

 a) mniej niż 20 000 zł 75 zł - 75 zł - 

  b) co najmniej 20 000 zł 0 zł - 0 zł - 

  c) mniej niż 50 000 zł - 250 zł  250 zł 

 d) co najmniej 50 000 zł - 0 zł  0 zł 

 4. Wydanie duplikatu karty 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 5.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
użytkownika karty 8 zł 8 zł 8 zł 

8 zł 

 6.  Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 7. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w 
bankomatach i kasach banków (Wypłaty gotówki): 

   

 

 w kraju 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 
 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR 

3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 
3% min. 5 zł 

 
 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG  w 
walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

3% min. 10 zł 

8. Przelew z karty 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 

9. Sprawdzanie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 0 zł              0 zł 
10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 10 zł* 10 zł* 10 zł*            10 zł* 
11. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł              0 zł 
12. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 20 zł 20 zł            20 zł 
 Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty 

nie z Umową     

13.. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5 % min. 100 zł 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł 5 % min. 100 zł 
 Uwaga: miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego     

 

2  dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
*w tym podatek VAT 

ROZDZIAŁ X. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - iB@nk      
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  
1. Aktywacja systemu bez opłat 
2. Wydanie klucza (1 sztuka) 50 zł 
3. Realizacja polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek bankowy:   

   - prowadzony w Banku i jego placówkach 0 zł 

  - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 1,49 zł 

  - prowadzony przez inne banki w tym US 1,49 zł 

4. Założenie lokaty bez opłat 
5. Likwidacja lokaty bez opłat 
6. Zablokowanie dostępu do systemu 10 zł 
7. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40 zł 
8. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2 zł* 
9. Wymiana uszkodzonego klucza 70 zł 
10. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) bez opłat 

11. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (bez zwrotu klucza) 30 zł 

12.  Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 5 zł 

*w tym podatek VAT 
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ROZDZIAŁ XI. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - iB@nk SMS 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi   

1. Aktywacja systemu                         bez opłat 
2. Założenie lokaty bez opłat 
3. Realizacja polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek bankowy:   

  - prowadzony w Banku i jego placówkach 0 zł 

  - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 1,49 zł 

  - prowadzony przez inne banki w tym US 1,49 zł 

4. Likwidacja lokaty bez opłat 
5. Zablokowanie dostępu do systemu 10 zł 
6. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40 zł 
7. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2 zł* 
8. Wymiana uszkodzonego klucza nie dotyczy 
9. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) bez opłat 

10. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (bez zwrotu klucza) 30 zł 

11.  Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 5 zł 

*w tym podatek VAT 
   

 

ROZDZIAŁ XII. KREDYTY, FAKTORING, GWARANCJE, 

Lp. Rodzaj czynności/ usługi   
1. Przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o:    
  1) udzielenie/odnowienie kredytu gospodarczego, poręczenia, dyskonta weksli, zlecenia 

udzielenia gwarancji, factoringu, limitu gwarancji w wysokości: 
   

  -    poniżej  50.000,00 zł  50 zł 
  -    od        50.000,00 zł  0,2% min. 100 zł  max. 500 zł 
 -    od    2.000.000,00 zł  0,1% 

  2) wydanie promesy kredytu, promesy udzielenia gwarancji, promesy poręczenia w 
wysokości: 

  
  -    poniżej  50.000,00 zł  50 zł 
  -    od         50.000,00 zł  0,2% min. 100zł max. 500 zł 
 -    od     2.000.000,00 zł  0,1% 

  3) udzielenie kredytu, gwarancji, wydanie promesy na działalność rolniczą w wysokości:   
  -    poniżej 30.000,00 zł  30 zł 
  -    od      30.000,00 zł  0,2% max. 100 zł 
  Uwaga: opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku   
2. Prowizja od kwoty udzielonego/odnowionego lub zwiększenia kredytu  na 

działalność gospodarczą (pozarolniczą), z zastrzeżeniem pkt. 2a: 
  

 - do 200.000,00 zł  od 1,5% min. 300 zł 

 - powyżej 200.000,00 zł  od 1% 

2a. Prowizja od kwoty udzielonego/odnowionego lub zwiększenia kredytu Szybka 
gotówka dla firm, Szybka linia kredytowa, Szybka inwestycja 

  
  - do 200.000,00 zł  od 2 % min. 300 zł 
  - powyżej 200.000,00 zł  od 1,5%  

3. Prowizja od kwoty udzielonego / odnowionego lub zwiększenia kredytu dla 
rolników, z zastrzeżeniem pkt. 3a: 

  
  - w kwocie do 4.000,00 PLN  od 3% min. 70 zł 
  - w kwocie powyżej 4.000,00 PLN  od 2,5% min. 120 zł 
 3a. Prowizja od kwoty udzielonego / odnowionego lub zwiększenia kredytu 

inwestycyjnego dla rolników  
 od 1,5% min. 200 zł 

4. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia Uwaga: prow izja pobierana za 
rozpoczęty okres 3-miesięczny  

 od 1% do 2,5% min. 200 zł 

4a. Prowizja za przyznanie limitu gwarancji / poręczenia  od 1% min. 500 zł 
5. Prowizja za usługi faktoringowe:   
  - za udzielenie/zwiększenie limitu faktoringu - od kwoty przyznanego/zwiększonego limitu  Od 1% 
  - wykup faktury - od wartości każdej faktury  Od 0,1% 
6. Za zawarcie umowy restrukturyzującej zadłużenie - od kwoty zadłużenia  od 1,5% min. 200 zł 
7. Wydanie promesy udzielenia kredytu gospodarczego, promesy poręczenia, promesy 

gwarancji Uwaga: - za wydanie promesy kredytowej na rzecz Lokalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. prow izji nie pobiera się 

                 0,2%-1% min. 100 zł 
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8. Prowizja za gotowość finansową/od niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy 
Uwaga: - prowizja liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanej transzy lub kredytu; 
prowizję pobiera się na koniec miesiąca 

                od 0,5% do 2% w skali roku 

9. Prowizja rekompensacyjna                        od 1,5% 
  Uwaga:  

- prowizję nalicza się od kwoty kredytu, której dotyczy obniżenie lub od kwoty całego       
zaangażowania w przypadku całkowitej spłaty kredytu 

- nie pobiera się prowizji jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem  
- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, rewolwingowego, odnawialnego  
- nie pobiera się prowizji, gdy spłata kredytu następuje z dofinansowania ze środków unijnych, 
przyznanej premii technologicznej 

  

10. Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu:   
  1) prolongata terminu spłaty całości lub części kredytu - od kwoty prolongowanej:   

-  do trzech miesięcy  1% min. 300 zł 
-   powyżej trzech miesięcy  od 1% min. 300 zł 
2) zmiana zabezpieczenia kredytu   
 - do 200.000,00 zł   300 zł 

- powyżej 200.000,00 zł  500 zł 

3) zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowania) - za aneks   

- do 500.000,00 zł  200 zł 

- powyżej 500.000,00 zł  500 zł 

4) Ratalna spłata zadłużenia 
Uwaga: opłata jednorazowa od kwoty przekazanej do Ratalnej Spłaty Zadłużenia 
Uwaga: Ratalna Spłata zadłużenia dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych 

 Od 2% min. 200 zł 

11. Administrowanie kredytem (kredyt inwestycyjny, Kredytowa Linia Hipoteczna) - za 
każdy rozpoczęty okres 12-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangażowania 

 0,1% min. 100 zł 

12. Pierwszy monit (upomnienie) 
Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, od każdego wysłanego monitu (upomnienia) 

 20 zł 

13. Kolejny monit lub wezwanie do zapłaty 
Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, od każdego wysłanego monitu lub wezwania do 
zapłaty. 

 50 zł 

 
14. Wypowiedzenie umowy kredytowej  100 zł 
15. Wydanie odpisu umowy o kredyt                                                        50 zł* 
16. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z 

tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że 
klient nie jest dłużnikiem Banku 

 200 zł* 

17. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 
(zdolności kredytowej) lub wydanie opinii bankowej o sytuacji ekonomicznej   
podmiotu na jego wniosek 

 200 zł* 

18. Wysyłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w 
terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy, rozliczenie kredytu 
lub inwestycji, lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 

 50 zł 

19. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki Uwaga: Jeżeli wniosek o wykreślenie 
został odebrany przez Kredytobiorcę       w  terminie do 2 msc. od spłaty kredytu 
opłat się nie pobiera  

 50 zł 

20. Wydanie zgody Banku na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów Uwaga: Jeżeli 
zgoda Banku na wykreślenie została odebrana przez Kredytobiorcę w  terminie do 2 
msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera  

 50 zł 

21. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu 

 50 zł 

22. Wypełnienie na życzenie Klienta wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru 
zastawów 

 50 zł* 

23. Wypełnienie wniosku o ustanowienie hipoteki na druku urzędowym  100 zł 
24. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia  rzeczywiste koszty plus 100 zł 
25. Inne czynności związane z realizacją weksli  20 zł 
26. Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną 

inwestycją lub w związku z nieterminową spłatą kredytu 1  
 1,00 za każdy kilometr min. 100 zł 

27. Za wydanie na wniosek przedsiębiorcy pisemnego wyjaśnienia oceny zdolności 
kredytowej będącej podstawą odmowy udzielenia kredytu 

 300 zł 

28. Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w 
postaci hipoteki, zastawu, PCC1 itp. (od każdego składanego do sądu wniosku) 

 min. 200 zł 

29. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku kredytowym Uwaga: opłata 
pobierana za każdy rozpoczęty rok  

                  100 zł* 

30.  Za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na 
wniosek klienta 

                   300 zł* 

  1 opłata dotyczy kontroli wykonywanych po wypłacie kredytu 
*w tym podatek VAT 
 
 
 

ROZDZIAŁ XIII. OPŁATY I PROWIZJE POZOSTAŁE 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi   

1. 
Wpłaty gotówkowe w złotych na rachunki: Uwaga: nie dotyczy wpłat na rachunki 
w łasne 

 
  



12 
 

  -   prowadzone w Banku  0,5% min. 5,00 zł 
  -   prowadzone w innych bankach krajowych  0,5% min. 5,00 zł 
  -   Organizacji posiadających status pożytku publicznego  Bez opłat 
2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały:   
  a) w kasie głównej Centrali Banku:   
  -   monety do 25 sztuk  0,50 zł 
  -   za każde kolejne 25 sztuk  1,00 zł 
  -   banknoty do 50 sztuk  0,50 zł 
  -   za każde kolejne 50 sztuk  1,00 zł 
  b) we wszystkich placówkach terenowych Banku:   
  -   monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk  1,00 zł 
  -   za każde kolejne 25 sztuk  2,00 zł 
  -   monety o nominale 0,50 Pln - 5,00 Pln do 10 sztuk  1,00 zł 
  -   za każde kolejne 10 sztuk  2,00 zł 
  -   banknoty do 50 sztuk  0,50 zł 
  -    za każde kolejne 50 sztuk  1,00 zł 
 Uwaga: oplata nie dotyczy posiadaczy rachunków rozliczeniowych prowadzonych w Banku   

3. Administrowanie depozytami rzeczowymi:   
 - za przyjęcie depozytu opłata jednorazowa  20,00 zł * 

 
 - za przechowywanie depozytu ( miesięcznie)  20,00 zł * 

4. Udostępnienie skrytki                                                                               bez opłat 
   - korzystanie ze skrytki (miesięcznie)                                                               bez opłat 
  - wymiana zamka do skrytki / wymiana skrytki                                           wg bieżącej ceny usługi 

5. Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia dokonanej operacji 
wpłaty, przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu) 

 10,00 zł * 

 Sporządzenie odpisu dokumentu księgowego  5,00 zł * 
6. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem)   
  a) okres ważności 1 rok  zgodnie z cennikiem KIR 
  b) okres ważności 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR 
7. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika)   
  a) okres ważności 1 rok  zgodnie z cennikiem KIR 
  b) okres ważności 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR 
8. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem)   
  a) okres ważności 1 rok  zgodnie z cennikiem KIR 
  b) okres ważności 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR 
9. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika)   
  a) okres ważności 1 rok  zgodnie z cennikiem KIR 
  b) okres ważności 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR 
10. Odnowienie certyfikatu   
  a) kolejny 1 rok b) kolejne 2 lata  zgodnie z cennikiem KIR zgodnie z cennikiem KIR 
11. Instalacja zestawu u Klienta:   
  - na terenie Stalowej Woli - poza Stalową Wolą  89 zł (netto) 89,00 +0,8 (netto) za kilometr 
 *w tym podatek VAT 

 
    Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla Klientów instytucjonalnych" weszła w życie z dniem 01.06.2011r. i 

zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 11.01.2012r. 07.03.2012, 27.03.2013r. 31.05.2013r. 26.06.2013rr.,21.08.2013r.,28.10.2014r. 
03.03.2015r., 14.04.2015r. 22.04.2015r. 16.07.2015r. 22.10.2015r. 28.12.2015r. 18.04.2016r. 12.05.2016r. 05.07.2016r., 05.08.216r. 26.08.2016r. 
28.10.2016r. 30.11.2016r. 05.01.2017r. 19.01.2017r. 22.02.2017r. 21.09.2017r. 11.10.2017r. 25.10.2017r. 10.01.2018r. 27.04.2018r. 18.06.2018r. 
26.07.2018r. 20.08.2019r. 12.12.2019r. 21.04.2021r. obowiązujące od 27.04.2021r. 
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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT 
ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W NADSAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
 
 
 
 

Taryfa dla umów zawartych do dnia 31.05.2011r. 
 
 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi w złotych 
1. Otwarcie rachunku :  
 a) w złotych:  
 - bieżącego  0,00 
 - pomocniczego  

- VAT 
0,00 
0,00 

 - dodatkowego w celu wyodrębnienia środków (fundusz specjalny) 10,00 
 - bieżącego dla rolnika indywidualnego 10,00 
 - pomocniczego dla rolnika indywidualnego 10,00 
 b) w walucie obcej:  
 - bieżącego 30,00 
 - pomocniczego 30,00 
 - bieżącego i pomocniczego bez wniesienia wpłaty w dniu otwarcia rachunku 35,00 
2. Prowadzenie rachunku:  
 a) w złotych /miesięcznie/:  
 - bieżącego 40,00 
 - pomocniczego 

- VAT 
20,00 
0,00 

 - dodatkowego (fundusz specjalny) 20,00 
 - bieżącego rolnika indywidualnego 5,00 
 - pomocniczego rolnika indywidualnego 

- automatycznej lokaty overnight 
2,50 
20,00 

 b) w walucie obcej /miesięcznie/:  
 - bieżącego 20,00 
 - pomocniczego 20,00 
 Uwaga: Opłata pobierana jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rachunek 

prowadzony jest przez okres dłuższy niż 15 dni. 
 

3. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 
4. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 20,00 
5. 1. Likwidacja rachunku bankowego:  
 a) w złotych 20,00 
 b) w walucie 20,00 
 c) rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych  

d) rachunku VAT 
5,00 
0,00 

 2. Dodatkowa opłata za likwidację rachunku bankowego przed upływem 30 dni od daty jego 
otwarcia 

 
30,00 

 Uwaga: opłata pobierana jest jednorazowo, niezależnie od ilości likwidowanych rachunków 
dodatkowych 

 

6. Wpłata gotówkowa na rachunek:  
 a) w złotych:  
 - bieżący 0,1%-0,5% min. 4,00 
 - pomocniczy  0,1%-0,5% min. 4,00 
 - dodatkowy (fundusz specjalny) 0,3% min. 4,00 
 - bieżący rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 
 - pomocniczy rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 
 b) w walucie obcej:  
 - bieżący 0,2% min. 7,00 
 - pomocniczy 0,2% min. 7,00 
 Uwaga:   prowizja pobierana jest od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do  
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zawartej umowy 
7. Opłata dodatkowa: 

Pobierana dodatkowo w przypadku dokonywania wpłaty w bilonie powyżej 50 sztuk bilonu, 
naliczana od wartości wpłaty w bilonie 

 
0,5% min. 5,00  

8. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej 
awizowania: 

 

 a) w złotych:  
 - bieżącego 0,1%-0,5% min. 5,00 
 - pomocniczego 0,1%-0,5% min. 5,00 
 - dodatkowego (fundusz specjalny) 0,3% min. 5,00 
 - bieżącego rolnika indywidualnego 0,5% min. 5,00 
 - pomocniczego rolnika indywidualnego  0,5% min. 5,00 
 b) w walucie obcej:  
 - bieżącego 0,2% min. 7,00 
 - pomocniczego 0,2% min. 7,00 
 Uwaga: prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej  
9. Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty 

gotówkowej zamkniętej 
10,00 

10. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta 
wymaganego awizowania wypłaty 
Uwaga: Prowizje pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 

niewymagającą awizowania 

 
0,15% min. 10,00 

11. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem w ramach awizowania 
wypłaty: 
- w złotych 
- w walucie obcej 
Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 

 
 

0,2% 
0,4% min.40,00 

12. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy:  
 1) prowadzony przez Nadsański Bank Spółdzielczy i jego placówki 2,00 
 2) prowadzony przez inne banki 5,00 
 3) przelew na rachunek własny ROR lub a`vista w Banku (za wyjątkiem kwoty 

zadeklarowanej w chwili otwarcia r-ku) 
10,00 

 4) realizacja zleceń w systemie SORBNET 
Uwaga: dotyczy również zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 

30,00 

 5) polecenie przelewu SEPA 
a) złożony w formie papierowej: 

- do banków krajowych 
- do banków zagranicznych 

b) złożony w systemie bankowości internetowej 
- do banków krajowych 
- do banków zagranicznych 

 
 

20,00  
5,00 

                      20,00 
1,49 

 6) polecenie wypłaty (Target/SWIFT) do krajów EOG (z wyłączeniem Polski) w walucie 
EUR 

30,00 

 7) Realizacja przelewu pilnego –w dniu jego złożenia – z żądaniem natychmiastowego 
wydania potwierdzenia 

Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za realizację przelewu 
          

5,00 

 8) Złożenie dyspozycji przelewu/wpłaty gotówkowej na druku niestandardowym 
Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu/wpłaty 
gotówkowej 

 

5,00 

12a Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
krajowym w systemie Express ELIXIR1,2 

 

 - złożony w formie papierowej 20,00 
13. Pisemne potwierdzenie wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.)  10,00* 
14. Stałe zlecenia płatnicze z rachunku bankowego  
 1) Zdefiniowanie stałego zlecenia 2,00 
 2) Realizacja stałych zleceń na rachunek:  
 - prowadzony w Nadsańskim  Banku Spółdzielczym i jego placówkach 0,00 
 - prowadzony w innym Banku 3,00 
 - realizacja zleceń stałych z tytułu rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie bez opłat 
 3) Modyfikacja /anulowanie zlecenia stałego 

Uwaga: opłaty dotyczą pojedynczego zlecenia 
1,00 

15. Polecenia zapłaty  
 1) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela:  
 - prowadzony w Nadsańskim Banku Spółdzielczym i jego placówkach bez opłat 
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 - prowadzony w innym Banku 1,00 
 2) Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 
 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika: 3,00 
16. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 10,00 

17. Wydanie:  
 1) książeczki czekowej wg ceny zakupu min. 4,00 
 2) blankietu czekowego wg ceny zakupu min. 1,00 
18. Przyjęcie czeku do inkasa 25,00 
19. Realizacja inkasa weksla 75,00 
20. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie/odwołanie  zastrzeżenia o utracie czeków, 

pieczątki 30,00 

21. Za sporządzenie:  
   1 odpisu wyciągu bankowego 5,00* 
   2 odpisu załącznika do wyciągu 5,00* 
   3 odpisu obrotów na rachunku – rok bieżący 50,00* 
   4 odpisu obrotów na rachunku – za każdy rok ubiegły 60,00* 
   5 odpisu umowy rachunku 10,00* 
22. Wydanie:  
 - zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00* 
 - opinii o rachunku bankowym 100,00* 
 - zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 30,00 
23. Udzielanie informacji telefonicznie „na hasło”/miesięcznie/ 20,00 
24. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 30,00 
 Uwaga: za każde przekazanie środków  
25. Przekroczenie salda wolnych środków na rachunku / niedozwolony debet 50,00 
 Uwaga: opłaty nie stosuje się jeżeli niedozwolony debet jest mniejszy niż 100PLN  
26. 1. Pierwsze upomnienie - wezwanie do spłaty zaległości w rachunku 

2. Sporządzenie i wysłanie do klienta informacji o zaległości w spłacie z tytułu należnych kwot, 
tj.: 
1) kapitału i odsetek – z wyłączeniem kredytu, 
2) prowizji i opłat oraz innych kosztów, 
z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 

Uwaga: Opłatę pobiera się od klienta, od każdego wysłanego wezwania 

20,00 
 

50,00 
 
 

27. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie pełnomocnictwa 
do rachunku bankowego  z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z innych tytułów na 
rzecz innych banków i osób trzecich w tym egzekucyjne 

40,00 

28. Wypłata z konta „Uznania do wyjaśnienia”  
- w kwocie równej lub niższej niż 50 zł. bez opłat 
- w kwocie powyżej 50 zł. 20,00 

29. Inne czynności wykonane na życzenie klienta  20,00* 
30. Wydanie portfela lub wymiana zużytego na nowy cena zakupu 
31. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi „rachunki wirtualne” 350,00 
32. Wymiana banknotów i monet na inne nominały:  
 a) w kasie głównej Centrali Banku:  
 - monety do 25 sztuk bez opłat 
 - za każde kolejne 25 sztuk 0,50 
 - banknoty do 50 sztuk bez opłat 
 - za każde kolejne 50 sztuk 0,50 
 b) we wszystkich placówkach terenowych Banku:  
 - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk bez opłat 
 - za każde kolejne 25 sztuk 1,00 
 - monety o nominale 0,50 Pln – 5,00 Pln do 10 sztuk bez opłat 
 - za każde kolejne 10 sztuk 1,00 
 - banknoty do 50 sztuk bez opłat 
 - za każde kolejne 50 sztuk 0,50 
 Uwaga: opłata nie dotyczy posiadaczy rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w 

BS Stalowa Wola 
 

33. Za zmianę trybu i częstotliwości sporządzania wyciągu 20,00 
 
*w tym podatek VAT 
1 Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
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2 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji 
dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie 
internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych 
bankach krajowych prowadzone w PLN.  
 
 
 

ROZDZIAŁ II.  PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
Lp. Rodzaj usług (czynności) stawka 

1 Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym w placówce / w systemie bankowości 
internetowej: 

 

1.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20,00 zł 
1.2 Polecenie wypłaty2,3,5 0,25% min. 40,00 zł max. 300,00 zł 

2 Realizacja polecenia przelewów w trybie niestandardowym w placówce / w systemie bankowości 
internetowej w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”5 

120,00 zł 

3 Skup poleceń przelewów otrzymanych:  
3.1 z banków krajowych (SEPA, polecenie wypłaty) 14,00 zł 
3.2 z banków zagranicznych w ramach EOG8 w walucie EUR (SEPA, polecenie wypłaty) 0,00 zł 
3.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR (polecenie wypłaty) 18,00 zł 
3.4 z banków zagranicznych spoza EOG (polecenie wypłaty) 18,00 zł 

4 Zlecenie poszukania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta4 120,00 zł + koszty banków trzecich 
5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (koszty) 

„OUR” 
100,00 zł 

6 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu w walucie obcej 120,00 zł + koszty banków trzecich 
7 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia przelewu w walucie 

obcej 
30,00 zł* 

8 Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia wykonania polecenia przelewu (SWIFT, TARGET, SEPA)1,6,7 5,00 zł* 
9 Reklamacja polecenia przelewu w walucie obcej 120,00 zł + koszty banków trzecich 

10 Opłata za przewalutowanie (pobierana  od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 
rachunku) 

0 zł 

5) Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i  
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
e) waluta transakcji EUR; 
f) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
g) koszty „SHA”; 
h) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT ( SEPA Credit Transfer). 

6) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji 
płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowany koszty banków pośredniczących  określone w pkt. 5 ,w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
8) Opłaty nie pobiera się , jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

  5)       z wyłączeniem poleceń wypłaty do krajów EOG (z wyłączeniem Polski) w walucie EUR 
  6)       Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego Posiadacza   rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

  7) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W   Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku 

  8)         EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
*         w tym podatek VAT

http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
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ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi VISA BUSINESS DEBETOWA  
1. Wydanie karty 25,00 

2. Wznowienie karty 20,00 
3. Wydanie duplikatu 15,00 
4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym - 
5. Zmiana numeru PIN w bankomatach  1,00 
6. Płatność kartą:  
 a) w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat 
 b) w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 
7. Wypłata gotówki:  
 a)  w bankomatach BS, BPS i wskazanych 

bankomatach innych banków krajowych zgodnie 
z zawartymi umowami 

Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie 
internetowej banku 

 
bez opłat 

 b) W pozostałych bankomatach w kraju 4,00 
 c) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 

w ramach EOG w walucie EUR 
4,00 

 d) W bankomatach akceptujących kartę za granica 
w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR 
oraz poza EOG  

2% min. 4,00 

 e) Poprzez usługę Visa cash back w Polsce 1,00 - 
 f) w kasie innego banku w kraju 5,00 
 g) w kasie innego banku za granicą 2% min. 10,00 
 h) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 
8. Wpłata gotówkowa:  
 a) na rachunek w Banku za pośrednictwem 

(własnego) wpłatomatu Banku 
Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty 

wynosi 10 000 PLN 

0,2% min. 5 zł 

 b) na rachunek w Banku za pośrednictwem 
wpłatomatów (obcych)   Grupy BPS i Planet 
Cash  

0,4% min. 10 zł 

9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków bez opłat 
10. Zestawienia transakcji w cyklu rozliczeniowym 

(miesięcznie) 
- 

11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Posiadacza rachunku na okres przez niego wskazany 

 
6,00* 

12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika 

8,00 

13. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

- 

14. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 
15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 
16. Awaryjne wydanie karty VISA BUSINESS za granicą 

po utracie karty 
1.500,00 

17. Zmiana limitu transakcji 10,00 
18. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 15 
19. Nieuzasadniona reklamacja  
20. Rozpatrzenie zasadnej reklamacji  
21. Zastrzeżenie karty - 
22. Opłata za pakiet bezpieczeństwa (miesięcznie) 2,00 
*w tym podatek VAT 
 



18 
 

ROZDZIAŁ IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA iB@nk i iB@nk - SMS 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi  iB@nk  iB@nk - SMS 
 1. Aktywacja systemu  bez opłat bez opłat 
 2. Wydanie klucza (1 sztuka) 50,00 nie dotyczy 
 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: 

- prowadzony w Nadsańskim Banku Spółdzielczym i jego 
placówkach 

- prowadzony w innym banku (w tym do US) 
- realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 

 
bez opłat 

 
1,49 
1,49 

 
bez opłat 

 
1,49 
1,49 

 4. Założenie lokaty bez opłat  bez opłat 
 5. Likwidacja lokaty bez opłat bez opłat 
 6. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu  5,00 5,00 
 7. Zablokowanie dostępu do systemu  10,00 10,00 
 8. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40,00 40,00 
 9. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00* 2,00* 
10. Wymiana uszkodzonego klucza 70,00 nie dotyczy 
11. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (pod 

warunkiem zwrotu klucza) 
bez opłat bez opłat 

12. Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk – SMS (bez zwrotu 
klucza) 

30,00 30,00 

*w tym podatek VAT 

 
ROZDZIAŁ V. PAKIET MÓJ BIZNES 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi w złotych 
1. Otwarcie rachunku bieżącego bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku bieżącego /miesięcznie/ 15,00 
3. Wpłata gotówkowa 0,3% min. 4,00 
4. Wypłata gotówkowa 0,3% min. 5,00 
5. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek:  
 - prowadzony w Nadsańskim Banku Spółdzielczym i jego placówkach bez opłat 
 - prowadzony w innym banku (w tym do US) 4,00 
6. Wydanie karty: 

 - Visa Business Debetowa 
 

20,00 
7. Aktywacja systemu: 

- iB@nk 
- iB@nk - SMS 

 
bez opłat 
bez opłat 

8. Opłata miesięczna za korzystanie z: 
- iB@nk 
- iB@nk - SMS 

 
5,00 
5,00 

9. Realizacja polecenia przelewu w systemie iB@nk/- iB@nk - SMS, na 
rachunek: 

 

 - prowadzony w Nadsańskim Banku Spółdzielczym i  jego placówkach bez opłat 
 - prowadzony w innym banku (w tym do US) 

- realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 
1,49 
1,49 

10. Wydanie/wymiana tokena 150,00 
11. Wydanie/wymiana karty chipowej 50,00 
12. Wydanie/wymiana czytnika kart chipowych 70,00 
13. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00* 
14. Wydanie: 

- pierwszego klucza iB@nk 
- każdego kolejnego klucza iB@nk 

 
30,00 
50,00 

Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale V Bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I -III 
Uwaga: Pakiet ma zastosowanie do nowo otwieranych rachunków 
*w tym podatek VAT 
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ROZDZIAŁ VI. PAKIET NOWA FIRMA 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi w złotych 
1. Otwarcie rachunku bieżącego 0,00 
2. Prowadzenie rachunku bieżącego /miesięcznie/ 10,00 
3. Wpłata i wypłata gotówkowa 0,25% 
Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VI Bank pobiera opłaty i prowizje jak w 
Rozdziale I - IV 
Uwaga: Pakiet ma zastosowanie dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie dłużej 
niż 12 m-cy oraz obowiązuje przez okres 12 m-cy od daty założenia rachunku 
 
ROZDZIAŁ VII. KREDYTY, FAKTORING, GWARANCJE, 
Lp. Rodzaj czynności/ usługi w złotych 
1. Przyjęcie do rozpatrzenia  wniosku o:  
 1) udzielenie/odnowienie kredytu gospodarczego, pożyczki, 

poręczenia, dyskonta weksli, zlecenia udzielenia gwarancji, 
factoringu, w wysokości: 

 
 

 - poniżej 50.000,00 zł 50,00  
 - od        50.000,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 
 2) wydanie promesy kredytu/pożyczki promesy udzielenia gwarancji, 

promesy poręczenia w wysokości: 
 
 

 - poniżej 50.000,00 zł 50,00 
 - od        50.000,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 
 3) udzielenie kredytu/pożyczki, gwarancji, wydanie promesy na 

działalność rolniczą w wysokości: 
 
 

 - poniżej 30.000,00 zł 30,00 
 - od        30.000,00 zł 0,2% max. 100,00 
 Uwaga: opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku  
2. Prowizja od kwoty udzielonego/odnowionego lub zwiększenia 

kredytu/pożyczki na działalność pozarolniczą: 
 
 

 1) obrotowego w RB Od 1,5% min. 300,00 
 2) obrotowego w rachunku kredytowym Od 1% min. 300,00 
 3) inwestycyjnego Od 1,5% min. 300,00 
 4) płatniczego Od 1% min. 200,00 
 5) rewolwingowego Od 1,5% min. 300,00 
 6) „Szybka gotówka dla firm” i „Szybka linia kredytowa” Od 2% min. 300,00 
 7) pomostowego „Unia Biznes” i „Unia Super Biznes” Od 1,5% min. 300,00 
 8) technologicznego Od 1,5% min. 300,00 
 9) Kredytowa Linia Hipoteczna:  
 - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2% min. 300,00 
 - na okres kredytowania do 60 m-cy Od 2,5% min. 300,00 
 - na okres kredytowania powyżej 60 m-cy Od 3% min. 300,00 
 10) Inwestycyjnego „Szybka inwestycja”  
 - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2,5% min. 300,00 
 - na okres kredytowania powyżej 24 m-cy  Od 3% min. 300,00 
 11) Pożyczki Od 3% min. 300,00 
3. Prowizja od kwoty udzielonego / odnowionego lub zwiększenia kredytu dla 

rolników: 
 

 1) obrotowego w RB i rachunku kredytowym:  
 - w kwocie do 4.000,00 PLN Od 3% min. 70,00 
 - w kwocie powyżej 4.000,00 PLN Od 2,5% min. 120,00 
 2) inwestycyjnego Od 1,5% min. 200,00 
4. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia 

Uwaga: prowizja pobierana za rozpoczęty okres 3-miesięczny 
od1% do 2,5%min. 200,00 
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5. Prowizja za usługi faktoringowe:  
 - za udzielenie/zwiększenie limitu faktoringu – od kwoty 

przyznanego/zwiększonego limitu 
Od 1% 

 - wykup faktury – od wartości każdej faktury Od 0,1% 
6. Za zawarcie umowy restrukturyzującej zadłużenie – od kwoty zadłużenia od 1,5% min. 200,00 
7. Wydanie promesy udzielenia kredytu gospodarczego, promesy poręczenia, 

promesy gwarancji 
 

0,2%-1% min. 100,00 
 Uwaga: - za wydanie promesy kredytowej na rzecz Lokalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  prowizji nie pobiera się 
 

8. 
 
 

Prowizja za gotowość finansową 
Uwaga: 
- prowizja liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub 
transzy 
- prowizję pobiera się na koniec miesiąca 

od 3% w skali roku 
 
 

9. Prowizja rekompensacyjna od 1,5% 
 Uwaga: 

Uwaga:  
- prowizję nalicza się od kwoty kredytu, której dotyczy obniżenie lub od kwoty całego 

zaangażowania w przypadku całkowitej spłaty kredytu 
- nie pobiera się prowizji jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem  
- nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, rewolwingowego, odnawialnego  
- nie pobiera się prowizji, gdy spłata kredytu następuje z dofinansowania ze środków unijnych, 

przyznanej premii technologicznej 

 

10. Prowizja za udzielenie/przedłużenie lub zwiększenie kredytu udzielonego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: 

 

 1) na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie 
agroturystyki 

1,5 % 

 2) na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
wsi w wodę 

2 % 

 3) na finansowanie inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg 
publicznych 

2 % 

 4) na finansowanie inwestycji w zakresie oświaty 2 % 
 5) na pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach linii „Wiarygodny 

Partner”: 
 

 - na okres kredytowania do do 12 m-cy 1,5 % 
 - na okres kredytowania powyżej 12 m-cy 2 % 
11.  Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu:  
 1) prolongata terminu spłaty całości lub części kredytu – od kwoty 

prolongowanej: 
Min. 1% 

 a) do trzech miesięcy  min. 300,00 
 b) powyżej trzech miesięcy  min. 500,00 
 2) zmiana zabezpieczenia kredytu 

3) zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowania) – za aneks 
min. 300,00 
min. 200,00 

12. Administrowanie kredytem (kredyt inwestycyjny, Kredytowa Linia 
Hipoteczna)  

 

 - za każdy rozpoczęty okres 12-miesięczny, od kwoty aktualnego 
zaangażowania 

0-1% min. 100,00 

13. Pierwszy monit – wezwanie do zapłaty zaległości z tytułu kredytu/pożyczki  
Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, od każdego 
wysłanego upomnienia 

20,00 

 Sporządzenie i wysłanie do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy informacji o 
zaległości w spłacie z tytułu należnych kwot (tj. kapitału, odsetek, prowizji i 
opłat oraz innych kosztów) z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty lub 
wypowiedzeniem 
Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, od każdego 
wysłanego wezwania 

100,00 

14. Wydanie odpisu  umowy o kredyt/pożyczki 50,00* 
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15. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz 
zaświadczenia, że klient nie jest dłużnikiem Banku 

200,00* 

16. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-
finansowej (zdolności kredytowej) lub wydanie opinii bankowej o sytuacji 
ekonomicznej  podmiotu na jego wniosek 

200,00* 

17. Wysyłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w 
terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej 
kredytobiorcy, rozliczenie kredytu lub inwestycji, lub dokumentów 
związanych z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki  

50,00 

18. Wpłata  gotówkowa na rachunek kredytu w linii  
Uwaga: zgodnie z prowizją określoną w umowie rachunku bieżącego 0,1% - 0,5% min. 4,00 

19. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 
Uwaga: Jeżeli wniosek o wykreślenie został odebrany przez Kredytobiorcę         
w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 

50,00 

20. Wydanie zgody Banku na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów  50,00 
 Uwaga: Jeżeli zgoda Banku na wykreślenie została odebrana przez 

Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera  

21. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank  odszkodowania z  tytułu  
ubezpieczenia rzeczy  stanowiących zabezpieczenie kredytu / pożyczki 50,00 

22. Wypełnienie na życzenie Klienta wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru 
zastawów 50,00* 

23. Wypełnienie wniosku o ustanowienie hipoteki na druku urzędowym 100,00 
24. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia rzeczywiste koszty plus 100,00 
25. Inne czynności związane z realizacją weksli 20,00 
26. Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną 

inwestycją lub w związku z nieterminową spłatą kredytu/pożyczki 
1,00 za każdy kilometr min. 100,00 

27. Za wydanie na wniosek przedsiębiorcy pisemnego wyjaśnienia oceny 
zdolności kredytowej będącej podstawą odmowy udzielenia kredytu 

 
300,00 

28. Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku o ustanowienie zabezpieczenia 
w postaci hipoteki, zastawu, PCC1 itp. (od każdego składanego do sądu 
wniosku) 

Min. 200,00 

29. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku kredytowym 
Uwaga: opłata pobierana za każdy rozpoczęty rok 100,00* 

*w tym podatek VAT 
 

ROZDZIAŁ VIII. OPŁATY I PROWIZJE POZOSTAŁE 
Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obow iązująca 

1 Wpłaty gotówkowe w złotych na rachunki: 
Uwaga: nie dotyczy wpłat na rachunki własne 

 

 -    prowadzone w Banku 0,5% min. 5,00 zł 
 -    prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5,00 zł 
 -    Organizacji posiadających status pożytku publicznego Bez opłat 

2  Wymiana banknotów i monet na inne nominały:  
 a) w kasie głównej Centrali Banku:  
 - monety do 25 sztuk 0,50 zł 
 - za każde kolejne 25 sztuk 1,00 zł 
 - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł 
 - za każde kolejne 50 sztuk 1,00 zł 
 b) we wszystkich placówkach terenowych Banku:  
 - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk 1,00 zł 
 - za każde kolejne 25 sztuk 2,00 zł 
 - monety o nominale 0,50 Pln – 5,00 Pln do 10 sztuk 1,00 zł 
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 - za każde kolejne 10 sztuk 2,00 zł 
 - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł 
 -     za każde kolejne 50 sztuk 1,00 zł 

3 
Administrowanie depozytami rzeczowymi 

-      za przyjęcie depozytu opłata jednorazowa 
-      za przechowywanie depozytu ( kwartalnie) 

 
10,00 zł* 
10,00 zł* 

4 Udostępnienie skrytki bez opłat  
5 Korzystanie ze skrytki (miesięcznie) bez opłat  
6 Wymiana zamka do skrytki / wymiana skrytki wg bieżącej ceny usługi 

7 Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia dokonanej 
operacji wpłaty, przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu) 

10,00 zł * 

8 Za sporządzenie odpisu dokumentu księgowego 5,00 zł* 
9 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem)  

 a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 
 b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 
10 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika)  

 a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 
 b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

11 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z 
czytnikiem) 

 

 a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 
 b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

12 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez 
czytnika) 

 

 a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 
 b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

13 Odnowienie certyfikatu  
 a) kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 
 b) kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

14 Instalacja zestawu u Klienta:  
 - na terenie Stalowej Woli 89,00 (netto) 
 - poza Stalową Wolą 89,00 +0,8 (netto) za kilometr  

*w tym podatek VAT 
                 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla Klientów instytucjonalnych" weszła w życie z dniem 

01.06.2011r. i zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą z dnia 11.01.2012r. 07.03.2012, 27.03.2013r. 31.05.2013r. 
26.06.2013rr.,21.08.2013r.,28.10.2014r. 03.03.2015r., 14.04.2015r. 22.04.2015r. 16.07.2015r. 22.10.2015r. 28.12.2015r. 18.04.2016r. 
12.05.2016r. 05.07.2016r., 05.08.216r. 26.08.2016r. 28.10.2016r. 30.11.2016r. 25.01.2017r. 10.01.2018r. 27.04.2018r. 18.06.2018r.                             
26.07.2018r. 12.12.2019r.i obowiązujące od 15.12.2019r. 
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